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ΣκΝβγκΝυθΫ λδκΝ βμΝΈθπ βμΝΚυεζα δεκτΝΣτπκυΝ(ΕέΚΤέΣέ),Νµ ΝγΫµα:Ν «ΑΝ∆ΡΟΣ: Απ ο χ ε
ο
µε α α ο π οοπ
γ α ο α ο»,Ν πλαΰµα κπκδάγβε Ν βθΝ Ι λΪΝ ΜκθάΝ ΠαθαξλΪθ κυΝ
Άθ λκυ, κΝΪίία κΝ1θΝΙκυθέκυΝβί1κ,Νµ Ν υθ δκλΰαθπ ΫμΝ κθΝ∆άµκΝΆθ λκυΝεαδΝ κΝΕπαλξ έκΝΆθ λκυέ
ΣκΝ ∆δκδεβ δεσΝ υµίκτζδκΝ εαδΝ ΜΫζβΝ βμΝ ΕέΚΤέΣέ,Ν αιέ οαθΝ κΝ σµκλφκΝ θβ έΝ βμΝ Άθ λκυ,Ν βθΝ Παλα ε υάΝ1ηΝΙκυθέκυΝβί1κΝεαδΝ δΫµ δθαθΝ βθΝπ λδκξάΝΓαυλέκυέΝΛέΰκΝπλδθΝ κΝµ βµΫλδ,Ν βμΝέ δαμΝβµΫλαμΝ
π εΫφγβ αθΝ κθΝΠτλΰκΝ κυΝ ΰέκυΝΠΫ λκυέΝΕε έ,ΝκΝ ε σ βμΝεέΝΓ υλΰδκμΝ∆αλ αθσμ,Ν κυμΝκµέζβ Νµ Ν
π δ δεΪΝ πδξ δλάµα αΝεαδΝΫθ κθβΝ υθαδ γβµα δεάΝφσλ δ βΝΰδαΝ βθΝαθΪΰεβΝ άλδιβμΝ κυΝαλξαέκυΝαυ κτΝ
θ υππ δαεκτΝµθβµ έκυΝ(γκμΝαδέΝπέΧέ),Ν κΝκπκέκΝεδθ υθ τ δΝθαΝεα αλλ τ δ,ΝαθΝ θΝζβφγκτθΝαµΫ πμΝ
αΝεα ΪζζβζαΝµΫ λαΝ βμΝπλκ α έαμΝ κυέΝ εκζκτγπμ,ΝκΝεέΝ∆αλ αθσμΝ φδζκιΫθβ Ν βθΝ ε έΝκδεέαΝ κυΝ
αΝΜΫζβΝ βμΝΕέΚΤέΣέ,Νι θαΰυθ αμΝεαδΝπλκ φΫλκθ αμΝπζκτ δαΝε λΪ µα αέ
ΣκΝµ βµΫλδ,ΝκΝΈπαλξκμΝΆθ λκυΝεέΝ∆βµά λδκμΝΛκ Ϊλβμ,ΝπαλΫγ
Νΰ τµαΝ κυμΝ υθΫ λκυμ,Νδ έαδμΝ
απΪθαδμ,Ν κΝ
δα σλδκΝ βμΝκδεκΰ θ δαεάμΝ κυΝ πδξ έλβ βμΝ κθΝΦ ζζσΝΓαυλέκυέΝΜ ΪΝ κΝπΫλαμΝ κυΝ
ΰ τµα κμΝ βΝ εέΝ ΌζΰαΝ ΚαλαΰδΪθθβ,Ν εΝ µΫλκυμΝ κυΝ µβΝ ε λ κ εκπδεκτΝ φκλΫα:Ν «Ελ υθβ δεσΝ ΚΫθ λκΝ Άθλκυ»Νµέζβ ΝπλκμΝ αΝΜΫζβΝ βμΝΕέΚΤέΣέΝΰδαΝ αΝµκθκπΪ δα,Ν βΝφτ βΝεαδΝ κθΝπκζδ δ µσΝ βμΝΆθ λκυέ
ΣκΝαπσΰ υµα,ΝβΝαπκ κζάΝµ ΫίβΝ βΝΧυλαΝΆθ λκυ,ΝσπκυΝ π εΫφγβΝ αΝαιδκγΫα α,ΝσππμΝβΝπ λδκξάΝ κυΝ« φαθκτμΝΝατ β»Ν κυΝΣσµπλκυ,ΝβΝΠαθαΰέαΝβΝΘαζα δθάΝεαδΝβΝΚα λ δκμΝ δίζδκγάεβΝεαδΝβΝΙ λΪΝ
ΜκθάΝ ΰέαμΝΕδλάθβμΝσπκυΝ κυμΝι θΪΰβ ΝκΝεέΝΕζ υγ λδκμΝΠκζΫµβμ,Νε ά κλαμΝεαδΝεδθβ άλδκμΝπθ υµαδεσμΝεαδΝξκλβΰδεσμΝµκξζσμΝ κυΝφδζαθγλυπκυΝεαδΝπθ υµα δεκτΝΫλΰκυΝπκυΝ υθ ζ έ αδΝ ε έέ

ΣκΝίλΪ υ,ΝκΝ∆άµκμΝΆθ λκυ,Νπαλδ αµΫθκυΝ κυΝ∆βµΪλξκυΝεέΝΘ κ κ έκυΝκυ κτ β,Ν κυΝ
θ δ βµΪλ-ξκυ,Νµ ζυθΝ κυΝ∆βµκ δεκτΝυµίκυζέκυΝεαδΝ κυΝΕπΪλξκυΝεέΝ∆βµβ λέκυΝΛκ Ϊλβ,Ν
παλΫγ
Ν έπθκΝ αΝΜΫζβΝ βμΝΕέΚΤέΣέΝ Ν αίΫλθαΝ βμΝΧυλαμέ

ΣκΝΪίία κ,Ν δμΝ11:γίΝπέµέΝΪλξδ αθΝκδΝ λΰα έ μΝ κυΝπλκαθαφ λκµΫθκυΝβγκυΝυθ λέκυ,Ν βθΝ
ΣλΪ-π ααΝ βμΝΙέΝΜκθάμΝΠαθαξλΪθ κυΝ( ΰέκυΝΠαθ ζ άµκθα)έΝ βθΝ ΄ΝΕθσ β αΝ κυΝυθ λέκυ,Ν δμΝ
λΰα- έ μΝ υθ σθδ ,Ν κΝ Γ θέΝ Γλαµµα ΫαμΝ βμΝ ΕέΚΤέΣέΝ εέΝ θ υθδκμΝ Σαδυ βμ,Ν µ Ν Γλαµµα δαεάΝ
υπκ άλδιβΝαπσΝ βθΝαθαπζέΝτµίκυζκΝ βμΝΕέΚΤέΣέΝεέΝΣα δαθάΝ θαΰθπ κπκτζκυέ
ΠλκΝ πθΝ δ βΰά πθ,Νξαδλ δ µκτμΝαπβτγυθαθΝκδ:ΝΗΰκτµ θκμΝ βμΝΙέΝΜκθάμΝΠαθαξλΪθ κυΝΰΫλκ-θ αμΝ
Ευ σεδµκμ,ΝκΝΠλσ λκμΝ βμΝΕέΚΤέΣέΝεέΝΓ λΪ δµκμ-Θ σ πλκμΝΜαΰεαθδυ βμ,ΝκΝ∆άµαλξκμΝΆθ λκυ
εέ Θ κ σ δκμΝκυ κτ βμ,ΝκΝΈπαλξκμΝΆθ λκυΝεέΝ∆βµά λδκμΝΛκ Ϊλβμ,ΝκΝΠλσ λκμΝ βμΝΕ αδλ έαμΝΚυεζα δευθΝ Μ ζ υθΝ εέΝ ∆βµά λδκμΝ ΚκλλΫμ,Ν κΝ Γ θέΝ Γλαµµα ΫαμΝ Πκζδ δεάμΝ Πλκ α έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
Πλκ α έαμΝ κυΝ Πκζέ βΝ εαδΝ πδε φαζάμΝ βµκ δεάμΝ παλα Ϊι πμ,Ν εέΝ ΙπΪθθβμΝ ΚαπΪεβμΝ εαδΝ κΝ πλυβθΝ
ΝκµΪλξβμΝΚυεζΪ πθΝεέΝ∆βµά λδκμΝΜπΪδζαμέΝΕπέ βμ,Ν δαίΪ βεαθΝξαδλ δ άλδαΝµβθτµα αΝ πθ:Ν ίέΝ
Μβ λκπκζέ κυΝτλκυΝεαδΝζκδπυθΝθά πθΝεέΝεέΝ∆πλκγΫκυΝ(απσΝ κθΝΠλπ κπλ ίτ λκΝΗζέαΝΠ λΪεβ)Ν
εαδΝ κυΝ ίέΝΜβ λκπκζέ κυΝΠαλκθαιέαμΝεέΝεέΝΚαζζδθέεκυΝ(απσΝ κθΝεέΝ θ υθβΝΣαδυ β)έΝΧαδλ δ µκτμΝ κΝ
υθΫ λδκΝΫ δζαθΝεαδΝκδΝίκυζ υ ΫμΝΚυεζΪ πθΝεέεέΝ θ υθδκμΝυλέΰκμ,ΝΝέεκμΝυλµαζΫθδκμΝεαδΝΙπΪθθβμΝ
λκτ βμέΝΧαδλ δ µσΝαπΫ δζ ΝεαδΝκΝ ΄Ν θ δπλσ λκμΝ βμΝΕέΚΤέΣέΝεέΝ θ υθδκμΝΧπλδαθσ-πκυζκμ,ΝκΝ
κπκέκμΝαπκυ έαα ΝζσΰπΝα γ θ έαμέΝΣκθΝ δΪία κΝΣαµέαμΝ βμΝΕέΚΤέΣέΝεέΝΓ υλΰδκμΝ∆βµβ λκ-εΪζζβμ,ΝκΝ
κπκέκμΝεαδΝαθαφΫλγβε Ν δμΝπλκ Ϊ δμΝπκυΝυπΫίαζ ΝβΝΕέΚΤέΣέΝ κΝπλσ φα κΝ θαπ υιδαεσΝυθΫ λδκΝ

βΝ τλκέΝ  κυμΝ υθΫ λκυμΝ δ θ µάγβ αθΝ ΰλαφδεάΝ τζβΝ εαδΝ Ϋθ υπκΝ υζδεσ,Ν πλκ φκλΪΝ πθΝ ε σ πθΝ
ύutenbergΝ κυΝεέΝΓ πλΰέκυΝ∆αλ αθκτέ
ΟδΝ δ βΰβ ΫμΝεαδΝ αΝγΫµα ΪΝ πθ,Ν βθΝ ΄ΝΕθσ β αΝ κυΝυθ λέκυΝΫξκυθΝπμΝ ιάμ:Ν1)ΝΓ υλΰδκμΝ θπµ λέ βμΝ (Οδεκθκµκζσΰκμ):Ν « θ λδυ μΝ δεα ΫμΝ βΝ Χέκ»,Ν β)Ν Γ υλΰδκμΝ ∆αλ αθσμΝ (Εε σ βμ):Ν «Άθ λκμ,Ν
ξγ μΝ – άµ λαΝ – ατλδκ»,Ν γ)Ν Γ υλΰδκμΝ Πέ αμΝ (υΰΰλαφΫαμ,Ν Ι λυ άμΝ κυΝ ύreeceΝ ύastronomyΝ ύuide):Ν
Γα λκθκµέαΝ εαδΝ Σκυλδ µσμ,Ν Γα λκθκµδεΫμΝ Κκδθσ β μΝ εαδΝ αθΪπ υιβΝ κΝ πδΪ κΝ µαμ»,Ν ζ)Ν ∆δαµαθ άμΝ
Μπα αθ άμΝ(∆βµκ δκΰλΪφκμΝ– υΰΰλαφΫαμ):Ν« πσΝ αΝΫθ υπαΝ αΝβζ ε λκθδεΪΝµΫ αΝ βθΝΆθ λκΝεαδΝ
δμΝΚυεζΪ μ»έΝ εκζκτγβ αθΝ λπ ά δμΝ– κπκγ ά δμΝ δΪλε δαμΝ1η΄έ

Κα σπδθΝ πλκ Ϊ πμΝ κυΝ εέΝ ΕπΪλξκυΝ θ ελέγβ,Ν σππμΝ κΝ ∆έέΝ βμΝ ΕέΚΤέΣέΝ υθγΫ δΝ
οάφδ µαΝΰδαΝ δμΝαλξαδκζκΰδεΫμΝ λΰα έ μΝ βθΝΠαζαδσπκζβέ
Κα ΪΝ βθΝ ΄Ν Εθσ β αΝ κυΝ υθ λέκυ,Ν κθΝ υθ κθδ µσ,Ν εα ΪΝ κΝ πλσΰλαµµα,Ν αθΫζαί Ν κΝ ΄Ν
θ δπλσ- λκμΝ βμΝ ΕέΚΤέΣέΝ εέΝ ΓεδκζΫμΝ ∆βµά λδκμ,Ν µ Ν Γλαµµα δαεάΝ υπκ άλδιβΝ απσΝ βθΝ
ΈφκλκΝ βμΝ ΕέΚΤέΣέΝ εέΝ Ευαΰΰ ζέαΝ Κκθ κτέΝ ΟδΝ δ βΰβ ΫμΝ εαδΝ αΝ γΫµα αΝ βμΝ Εθσ β αμΝ αυ άμΝ
ΫξκυθΝπμΝ ιάμ:Ν1)ΝΛυ έαΝΠαζαδκ-ελα ΪΝ(Οµσ δµκμΝΚαγβΰά λδαΝ κυΝΠαθ πδ άµδκυΝ γβθυθ):Ν
«ΟδΝαλξαδσ β μΝ βμΝΆθ λκυ,Ν κΝ υλτΝεκδθσΝεαδΝβΝπλκίκζάΝ κυμΝ κΝµΫζζκθ»,Νβ)ΝΠαθαΰδυ βμΝ
ΚαµβζΪεβμΝ( έΝΕλ υθβ άμΝ εα βµέαμΝ γβ-θυθ):Ν«ΟδΝπαλα κ δαεκέΝµα σλκδΝ βμΝΆθ λκυΝεαδΝβΝ
πλκ φκλΪΝ κυμΝ βθΝ αλξδ ε κθδεά»,Ν γ)Ν ΕζΫθβΝ Πκζέ κυΝ (Εθ αζµΫθβΝ ∆βµκ δεάΝ τµίκυζκμΝ
Σκυλδ µκτΝεαδΝ θΪπ υιβμΝ∆άµκυΝΆθ λκυ):Ν« δυ δµβΝαθΪπ υιβΝεαδΝΣκυλδ µσμ»έ
ΣΫζκμ,Ν πλκ ίζάγβΝ ίέθ κΝ µ Ν γΫµα:Ν ΝΫαΝ µΫ αΝ δαφάµδ βμΝ πθΝ θβ δυθΝ µαμΝ εαδΝ θίΝ ξλσθδαΝ βμΝ
φβµ -λέ αμΝ« θ λδαεά»Νµ Ν θβµ λπ δεσΝ µπζκυ δ µσΝαπσΝ κθΝεέΝΓ υλΰδκΝ∆Ϊµπα βΝ(εβθκγΫ β)Ν
εαδΝ βθΝεέΝΜαλδΪθαΝΦπ κπκτζκυΝ(∆βµκ δκΰλΪφκμΝεαδΝ ε σ λδαΝ βμΝ« Ν∆ΡΙ ΚΗ»)έ
εκζκτγβ Ν1ηζ π κΝ λπ ά πθΝ– κπκγ ά πθΝεαδΝ βθΝσζβΝ ε άζπ βΝΫεζ δ ΝκΝεέΝΛΪααλκμΝ
Θ σφδζκμΝ(Επέ δµκμΝΠλσ λκμΝ βμΝΕέΚΤέΣέ),Ναθαε φαζαδυθκθ αμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ δ βΰά πθέ
Μ ΪΝ κΝ πΫλαμΝ κυΝ υθ λέκυΝ αεκζκτγβ Ν ΰ τµαΝ βθΝ ΣλΪπ αα,Ν πλκ φκλΪΝ βμΝ Ι λΪμΝ
ΜκθάμΝεαδΝι θΪΰβ βΝ κυμΝξυλκυμΝ κυΝΜκθα βλδκτΝαπσΝ κθΝµκθαξσΝΕυ σεδµκΝ κθΝθ υ λκέ
εκζκτγπμ,ΝκδΝ τθ λκδΝ πΫ λ οαθΝ κΝι θκ κξ έκΝΰδαΝι εκτλα βΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝµ Ϋίβ αθΝ
κΝΜπα έ,ΝσπκυΝ υλέ εκθ κΝ Ν ιΫζδιβΝκδΝπκζδ δ δεΫμΝ ε βζυ δμΝµ ΝγΫµαΝ« δΰαέκυΝµΫγ ιδμ»έ

Εε έ,Ν κυμΝ παλ ξΫγβΝ φδζκι θέαΝ απσΝ βθΝ Ολΰαθπ δεάΝ Επδ λκπάΝ εαδΝ µ
κλ α δεσΝξκ-λ υ δεσΝθβ δπ δεσΝπλσΰλαµµαΝ(υΰελσ βµαΝΝέεκυΝΟδεκθκµέ β)έ

έξαθΝ

κΝ

ΣβθΝ ΚυλδαεάΝ (1ιήθή)Ν κδΝ τθ λκδΝ µ Ϋίβ αθΝ βθΝ π λδκξάΝ ΚκλγέκυέΝ λξδεΪ,Ν παλαεκζκτγβ αθΝ βθΝ
Θ έαΝ Λ δ κυλΰέαΝ κθΝ Ι λσΝ ΝασΝ βμΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμΝ Πέ πΝ Μ λδΪμΝ ΚκλγέκυΝ εαδΝ κΝ µθβµσ υθκΝ βΝ
µθάµβΝ κυΝ κπδεκτΝ υ λΰΫ βΝΠΫ λκΝΜκυ ΪεαέΝΣκυμΝπλκ φΫλγβΝεαφΫμΝεαδΝε λΪ µα αΝ κΝΜκυ Ϊε δκθΝΊ λυµαΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝµ Ϋίβ αθΝ κθΝσλµκΝΚκλγέκυΝΰδαΝ πέ ε οβΝ πθΝαιδκγΫα πθΝεαδΝεαφΫέΝ
ΣκΝµ βµΫλδ,ΝκδΝ τθ λκδΝ ΰ υµΪ δ αθΝ κΝΰθπ σΝ κυμΝαπσΝ βθΝπλυ βΝβµΫλαΝεΫθ λκ,Ν κθΝΦ ζζσΝεαδΝ
απάζαυ αθΝ– µ ΪΝξκλκτΝ– παλα κ δαεάΝµκυ δεάΝαπσΝθ σπδκυμΝκλΰαθκπαέξ μ.

Κα σπδθ,Ν εαδΝ µΫξλδΝ βμΝ αθαξπλά πμΝ ΰδαΝ βθΝ Ραφάθα,Ν παλΫµ δθαθΝ κΝ ζδµΪθδΝ κυΝ
ΓαυλέκυΝαπκζαµ-ίΪθκθ αμΝ κθΝαπκΰ υµα δθσΝ κυμΝπ λέπα κΝεαδΝεαφΫέ
Η αθαξυλβ β,Ν ΰδαΝ κΝ «εζ δθσθΝ Ϊ υ»Ν ίλάε Ν αΝ ΜΫζβΝ βμΝ ΕέΚΤέΣέΝ αλεκτθ πμΝ
δεαθκπκδβµΫθαΝαπσΝ βθΝ λδάµ λβΝ πέ ε οβΝ κΝθβ έΝ βμΝΆθ λκυ,ΝΰδαΝ δμΝσµκλφ μΝπ λδκξΫμΝ
κυΝ κπκέκυΝ πκζυ δµσ α βΝ απ έξγβΝ βΝ ι θΪΰβ β,Ν εα ΪΝ δμΝ δα λκµΫμ,Ν απσΝ βθΝ εέΝ κφέαΝ
Μαΰεαθδυ βΝεαδΝ κθΝεέΝΠαθαΰδυ βΝΚαµβζΪεβέ

ΓδαΝτοΝ∆δοδεητδεσΝυµβοτζδο
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